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سال دوازدهم شماره3292 :

رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرد؛

خبر

از دستگیری فلهای جلوگیری شود

جدیت در انجام وظیفه نباید ما را از حقوق شهروندی افراد حتی متهمان غافل کند
رئیس کل دادگستری استان تهران ،گفت :دستگیری
ها حتی االمکان با دالیل و قرائن و امارات کافی همراه
باشد و در این رابطه از دستگیری فله ای افراد در قالب
طرح جلوگیری شود.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادگســتری
اســتان تهران ،صد و هشتمین جلســه هیئت نظارت و
بازرسی حفظ حقوق شــهروندی دادگستری کل استان
تهران با حضور اعضا و به ریاست رئیس کل دادگستری
استان تهران با موضوع بررسی وضعیت متهمان بازداشتی
در بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ ،تشکیل شد.
در این جلسه مسئوالنی از جمله شهریاری سرپرست
دادسرای ناحیه  ،۲۷ابوالحسنی سرپرست دادسرای ناحیه
 ۳۴و سردار محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بعنوان
میهمان حضور داشتند .غالمحسین اسماعیلی رئیس کل
دادگســتری استان تهران با بیان اینکه مجموعه قضائی و
انتظامی به موجب قانون وظایف متعدد و متنوعی را در
جامعه عهده دارهســتند ،گفت :موظفیم در مسیر انجام
وظایف محوله با جدیت تمام تالش کنیم اما این امر نباید
ما را از حقوق شهروندی افراد حتی متهمان غافل کند.
وی با اشــاره به ضوابط و مقررات پیش بینی شــده

در آیین دادرســی جدید از جمله لزوم جبران خسارت
بازداشت شدگان و تصویب آیین نامه آن ،اهتمام بیش از
پیــش در مورد رعایت حقوق متهمان را مورد تاکید قرار

داد و افزود :دســتگاه قضائی به موجب موازین شرعی و
قانونی خود را مکلف به رعایت حقوق شــهروندی می
داند و کاری به ادعاهای بی اســاس مجامع به اصطالح

آموزشهایرسمینقشچندانیدرتربیت
دانشآموزانندارد

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با اعضای انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
ایران بر گنجانده شدن درس مهارت های زندگی در متن کتب درسی تأکید
کرد.
به گزارش ایســنا ،فخرالدین دانش آشتیانی اظهار کرد :باید بسترهای
تعامــل آموزش و پرورش با دانشــگاهیان برای همفکری بیشــتر درباره
موضوعات تعلیم وتربیت فراهم شود.
وی افزود :هدف مدرسه ،آموزش صرف نیست ،بلکه هدف اصلی آن
تربیت اســت ،اما این مسئله چنانکه باید و شاید در جامعه نهادینه نشده،
به همین دلیل اســت که اولیاء در مراجعات خود به مدرسه فقط در مورد
موضوعات آموزشی فرزندان سؤال می کنند .دانش آشتیانی تصریح کرد:
مسئله تعلیم وتربیت یک مسئله ملی است که باید اهمیت آن برای جامعه
تبیین شود و نقش دانشگاهیان و استادان میتواند در این باره مؤثر باشد.
وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد :در بسیاری از کشورهای جهان،
آموزش دروسی مانند ریاضی  ،فیزیک و شیمی فقط وسیله ای برای رسیدن به اهداف تربیتی مورد نظر آن جامعه است ،امیدوارم در کشور ما نیز
این نگرش به وجود آید.عضو کابینه تدبیر وامید گفت :همه اتفاقات باید در مدرسه رخ دهد و باید نگرشی در معلمان ایجاد شود که آنها به آموزش
صرف نپردازند و تربیت دانش آموزان را وظیفه اصلی خود بدانند.
وی افزود :وقتی صحبت ازآموزش مهارت های زندگی در مدرسه می شود  ،این تصور می رود که کتابی به کتاب های درسی اضافه شده است
 ،اما این تصور نادرست است و منظور آن است که مهارت های زندگی باید در همه دروس وجود داشته باشد.
وزیر آموزش وپرورش گفت :آموزش وپرورش یک مسئله ملی و از مهم ترین مسائل کشور است و فرآیند تعلیم وتربیت نیز تنها برعهده
آموزش و پرورش نیست ،همه دستگاه ها در فرآیند تعلیم وتربیت مؤثرند وآموزش وپرورش نقش سیاستگذاری در این فرآیند را برعهده دارد.
وی افزود :امروزه همگان به این نتیجه رسیدهاند که آموزشهای رسمی نقش آن چنانی در تربیت دانش آموزان ندارند ،بنابراین همه به آموزشهای
غیررسمی روی آوردهاند که که این امر نیاز به مدیریت دارد .عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد :تغییر نگرش نسبت به آموزش وپرورش از
ضروریاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده 754-95 :
وقت رسیدگی  11 :صبح روز دوشنبه مورخ 95/11/30
خواهــان  :کیهــان محمــدی فرزنــد یوســف – کامیــاران خیابــان انتظــام
جنــب کالنتــری 11
خوانــدگان  -1 :حســین باســامی فرزنــد عبدالمجیــد  -2غائــب شــیخ
مــرادی فرزنــد احمــد فعــا مجهــول المــکان
خواســته  :الــزام خوانــدگان بــه تنظیــم و انتقــال ســند رســمی ماشــین
پاتــرول بــه شــماره انتظامــی ایــران 526 -51ج 59
آقــای کیهــان محمــدی دادخواســتی بــه کالســه فــوق بــه طرفیــت حســین
باســامی – غالــب شــیخ مــرادی بــه خواســته الــزام خوانــدگان بــه تنظیــم
و انتقــال ســند رســمی ماشــین پاتــرول بــه شــماره انتظامــی ایــران
 526 -51ج  59تنظیــم و بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه کالســه 754-95
بایگانــی و ثبــت و وقــت رســیدگی بــرای تاریــخ فــوق الذکــر تعییــن بــا
التفــات بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب درخواســت خواهــان
و بــه تجویــز مــاده  37قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب در یکــی از
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود و خوانــده مزبــور مــی
توانــد در وقــت رســیدگی تعییــن شــده در شــورای حــل اختــاف شــعبه
ســوم کامیــاران واقــع در شــهرک الهیــه خیابــان مــدرس روبــروی
دادگســتری و شــبکه بهداشــت و درمــان مجتمــع شــوراهای حــل اختــاف
کامیــاران حضــور بهــم رســاند ضمنــا خوانــده قبــل از تشــکیل بــه جلســه
ایــن شــعبه مراجعــه و مســتندات دادخواســت و نســخه دوم دادخواســت
را دریافــت نمایــد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم کامیاران  531م الف
آگهی ابالغ
خواهــان ســینا شــاغیبی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده حامــد صــادق
صــاف بــه خواســته مطالبــه وجــه تقدیــم دادگاههــای عمومــی شهرســتان
شهرســتان ســنندج نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه هفتــم شــورای
حــل اختــاف شهرســتان ســنندج واقــع در ســنندج ارجــاع و بــه کالســه
 9988752700693ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن  1395/12/4و
ســاعت  10تعییــن شــده اســت  .بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده
 /متهــم و درخواســت خواهــان  /شــاکی و بــه تجویــز مــاده  73قانــون
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی می شــود
تــا خوانــده  /متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گردد.
شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان سنندج  4024م الف
آگهی حصروراثت
آقــای روح الــه مرتضائــی فرزنــد حضرتقلــی دارای شناســنامه شــماره
 368بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  950692از این شــورا در خواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
حضرتقلــی مرتضائــی فرزنــد حســن بــه شناســنامه  206در تاریــخ
 95/9/26اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه
.1روح اله مرتضائی ش ش  368پسر
.2بهزاد مرتضائی ش ش  338پسر
.3علی اصغر مرتضائی ش ش  1975پسر
 .4جعفر مرتضائی ش ش  2169پسر
.5محمد حسن مرتضائی ش ش  2052پسر
.6داود مرتضائی ش ملی  4310330665پسر
.7ماه گل مرتضائی ش ملی  5909640471دختر
.8سکینه مرتضائی ش ش  2397دختر
.9گلنار(گل نار) علی مردانی ش ش  12همسر
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور یــک نوبــت آگهی می
گــردد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــرآگهی
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهر قزوین

حقوق بشــری و نیز اقدامات تبلیغاتی جریانات سیاسی
داخلی ندارد .ضمن اینکه مســئولیت اصلی ما در جهت
کشــف جرم و تعقیب متهمین و اجرای مجازات های
قانونی با اقتدار انجام و در هیچ زمینه ای به ویژه در حوزه
جرائم مخل نظــم و امنیت اجتماعی و مواد مخدر نباید
مبارزه و مقابله با مجرمان دچار سستی شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران در ادامه ،افزود:
ســعی شود دســتگیری ها حتی االمکان توام با دالیل و
قرائــن و امــارات کافی همراه باشــد و در این رابطه از
دســتگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری گردد،
همچنین اطالع رسانی به خانواده متهم جز در مواردی که
بیم تبانی وجود دارد انجام شود.
وی افــزود :پرهیز از تعمیــم و تحمیل اضافی جرم
بــه متهم آن هم به غیر واقع کــه در نتیجه منجر به عدم
دستگیری سایر متهمین اصلی می شود و همچنین تفهیم
نوع اتهام ،نوع قرار تامین و همچنین حقوق متهم به وی،
مشــخص شدن علت اعزام فرد به آگاهی و تعیین مدت
زمان انجام تحقیقات از ســوی قضات دادســرا ،دیدار
مستمر متهم با قاضی پرونده هم باید لحاظ شود چرا که
اثرات ارزشمندی را به همراه دارد.

رشد  72درصدی زنان سرپرست
خانوار در  15سال گذشته

وزیر آموزش و پرورش:

معاون بررســی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری گفت :نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)
و ســازمان بهزیستی کشــور فقط  45درصد زنان سرپرست خانوار را
تحت پوشش دارند.
به گزارش ایرنا ،سوسن باستانی افزود :براساس اطالعات به دست آمده از
زنان سرپرست خانوار در زمان حاضر  ،این زنان با جمعیت بالغ بر  2میلیون و
 500هزار تن  12 ،درصد جمعیت زنان کشور را تشکیل می دهند.
وی همچنین افزود:طی  15ســال گذشته ،رشــد زنان سرپرست خانوار در
کشور  72درصد بوده است.
وی هر چند اظهار کرد که بر اساس آمار بدست آمده ،نسبت امید به زندگی
زنان سرپرست خانوار باالتر از مردان سرپرست خانوار است اما این قشر از نظر
وضعیت اقتصادی آسیب پذیرتر از مردان هستند.
باستانی ادامه داد 43 :درصد زنان سرپرست خانوار در کشور در دهک پایین
بســر می برند؛ این در حالی اســت که  16درصد مردان سرپرست خانوار در
دهک پایین قرار دارند.
وی اظهار کرد :همچنین وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار بسیار پایین
تر از مردان با این شرایط سرپرستی خانوار است و اکنون میزان درآمد این زنان
 65درصد درآمد مردان سرپرست خانوار است.
معاون بررســی های راهبــردی معاونت امور زنان و خانواده ریاســت
جمهوری  ،متوســط سن زنان سرپرســت خانوار را  57سال عنوان کرد و
یاد آور شــد :اما این متوسط ســن برای مردان  44سال است؛ ضمن اینکه
تعداد زیادی از زنان سرپرست خانوار توسط زنان سالمند و باالی  65سال
سرپرستی می شوند.
باستانی ادامه داد 44 :درصد زنان سرپرست خانوار در سنین  45تا  65سال
بیسوادند 41 .درصد نیز به تنهایی زندگی می کنند؛ همچنین نیمی از آنان نیز با
فرزندان خود زندگی می کنند.

آگهی احضار وقت دادرسی
بموجــب پرونــده کالســه  951339شــعبه  106کیفــری دو ســنندج شــکایت
محمــد میــاد صمــدی علیــه آقــای وحیــد عبدیــان بــه اتهــام تحصیل مــال از
طریــق نامشــروع تحت تعقیب میباشــد و نامبــرده در آدرس اعالمی شــناخته
نشــده اســت بنابرایــن بــه اســتناد مــاده  344ق .آ .د .ک مصــوب  1392بــه
مشــارالیه ابــاغ میگــردد کــه بــه منظــور رســیدگی بــه اتهامــات وارده در
مورخــه  1395/12/17در ســاعت  9صبــح در جلســه ایــن دادگاه حضــور
یابنــد  .انتشــار ایــن آگهــی بمنزلــه ابــاغ وقــت دادرســی محســوب می شــود
در صــورت عــدم حضــور دادگاه بصــورت غیابــی رای مقتضــی را صــادر
خواهــد نمــود .
یاراحمدی – مدیر دفتر شعبه  106دادگاه کیفری دو سنندج
 4032م الف
آگهی احضار وقت دادرسی
بموجــب پرونــده کالســه  951038شــعبه  106کیفری دو ســنندج آقای جمیل
زندســلیمی فرزنــد عبــاس بــه اتهــام جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول تحت
تعقیــب میباشــد و نامبــرده در آدرس اعالمــی شــناخته نشــده اســت بنابراین
بــه اســتناد مــاده  344ق .آ .د .ک مصــوب  1392بــه مشــارالیه ابــاغ میگــردد
کــه بــه منظــور رســیدگی بــه اتهامــات وارده در مورخــه  1395/12/14در
ســاعت  10صبــح در جلســه ایــن دادگاه حضــور یابنــد  .انتشــار ایــن آگهــی
بمنزلــه ابــاغ وقــت دادرســی محســوب مــی شــود در صــورت عــدم حضور
دادگاه بصــورت غیابــی رای مقتضــی را صــادر خواهــد نمــود .
یاراحمدی – مدیر دفتر شعبه  106دادگاه کیفری دو سنندج
 4033م الف
آگهی احضار وقت دادرسی
بموجــب پرونــده کالســه  951334شــعبه  106کیفــری دو ســنندج شــکایت
آقــای هیمــن قاســمی فرزنــد محمــد به اتهــام ضــرب و جــرح عمدی بــا چاقو
تحــت تعقیــب میباشــد و نامبــرده در آدرس اعالمــی شــناخته نشــده اســت
بنابرایــن بــه اســتناد مــاده  344ق .آ .د .ک مصــوب  1392بــه مشــارالیه ابــاغ
میگــردد کــه به منظور رســیدگی بــه اتهامــات وارده در مورخــه 1395/12/17
در ســاعت  12صبــح در جلســه ایــن دادگاه حضــور یابنــد  .انتشــار این آگهی
بمنزلــه ابــاغ وقــت دادرســی محســوب مــی شــود در صــورت عــدم حضور
دادگاه بصــورت غیابــی رای مقتضــی را صــادر خواهــد نمــود .
یاراحمدی – مدیر دفتر شعبه  106دادگاه کیفری دو سنندج
 4034م الف
اجرائیه

مشخصات محکوم له /محکوم لهم :
شــهرداری منطقــه یــک قزویــن بــه نشــانی قزویــن بــه نشــانی قزویــن
شــهرداری منطقــه یــک
مشخصاتمحکومعلیه/محکومعلیهم
.1علیرضــا پیلــه فروشــها قزوینــی نــام پــدر اصغــر بــه نشــانی قزویــن
خ بوعلی غربی نرسیده ،کوچه طباخ حسینی  -پ 9
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه
فرامــرز صالحــی بــه نشــانی قزویــن شــهرداری منطقــه یــک مدیــر شــرکت
شــهرداری منطقــه یــک قزویــن
محکوم به :
بسمهتعالی
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه و شــماره دادنامــه مربوطــه
 9009972810500520رای بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ هفــده
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخت مبلغ ســیصد و هشــتاد و پنج
هــزار ریــال بابــت الصــاق و ابطــال تمبــر قانونــی و پرداخــت یــک فقــره حــق
الوکالــه نماینــده قضائــی برابــر تعرفــه قانونــی و پرداخــت خســارت تاخیــر
تادیــه از تاریــخ منــدرج در چــک اســتنادی لغایــت زمــان اجــرای حکــم کــه
مطابــق شــاخص نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی توســط مدیــر
اجــراء محاســبه و وصــول خواهــد شــد در حــق خواهــان صادر شــده اســت
اجــرای رای غیابــی منــوط بــه اخــذ تامیــن متناســب اســت و نیم عشــر دولتی
برعهــده محکــوم علیه میباشــد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی قزوین -محمد تسنیمی

7

زنان میتوانند با  ۲۰سال سابقه خدمت بازنشسته شوند
مجلس در مصوبهای دستگاهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست بازنشستگی بانوان
شاغل با  ۲۰سال سابقه خدمت موافقت کنند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی بعدازظهر دیروز (یکشنبه) مجلس شورای
اسالمی و در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به الیحه برنامه ششم مصوب کردند:
دستگاهها ،سازمانها و شرکتهای دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری یا
تأمین اجتماعی موظفاند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل  ۲۰سال سابقه خدمت هستند
بدون محدودیت سـنی موافقت کنند .به موجب این مصوبه میزان محاسـبه حقوق آنها بر اسـاس تعداد سالهای
کارکرد و پرداخت حق بیمهشان خواهد بود.
این پیشنهاد که از سوی پروانه سلحشوری ،رئیس فراکسیون زنان مجلس مطرح شد با  ۱۳۹رأی موافق ۲۲،رأی
مخالف و  ۲رأی ممتنع از مجموع  ۱۹۵نماینده حاضر به تصویب رسید.

در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی؛

مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور رصد میشود
اولین جلسـه از سلسـله جلسـات «هیاتهای رصد و اندیشـه ورزی در حوزه مسـائل فرهنگی و اجتماعی» با
محوریت آسیبهای اجتماعی (طالق ،اعتیاد،حاشیه نشینی و مفاسد اخالقی) به عنوان اولین و مهمترین طرح وزارت
کشور در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی امروز ( 27دی ماه) در این وزارتخانه برگزار میشود.
هدف ازاین طرح ایجاد حرکتی ملی درحوزه نخبگانی جهت استفاده از نظرات کارشناسی برای شناخت علل
اصلی بروز آسیبهای اجتماعی و شناسایی راهکارهای عملیاتی برای مهار و مقابله با این آسیبها در چارچوب
گفتمان اسالمی -ایرانی و متناسب با شرایط و امکانات جامعه ایرانی است.
به گزارش روابط عمومی هیاتهای رصد و اندیشه ورزی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی ،نخستین جلسه
با حضور  23نفر از متخصصان حوزه آسیبهای اجتماعی از حوزه و دانشگاه برگزار میشود .از جمله متخصصان
دعوت شده به این جلسه میتوان به حجت االسالم والمسلمین حسین بستان ،دکتر شکوه نوابی نژاد ،دکتر محمد
حسین باهر و حجت االسالم والمسلمین شهاب مرادی اشاره کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت مطرح کرد:

آلودگی هوا؛ سومین عامل خطر مرگومیر در کشور
قائم مقام وزیر بهداشـت ضمن تشـریح عوامل خطر مربوط به مرگ در دنیا ،گفت :در کشـور ما هم دو عامل
خطر اصلی مرگ به ترتیب عوامل متابولیک و تغذیهای هستند و آلودگی هوا و مصرف سیگار در رتبههای سوم
و چهارم به عنوان عامل خطر مرگ قرار دارند .همچنین عامل خطر پنجم هم مصرف مواد مخدر و الکل است.
دکتـر ایـرج حریرچـی در گفتوگو با ایسـنا ،درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلامت و میـزان مرگومیر ،گفت:
اندازهگیری تاثیر مستقیم هر عامل خطر یا ریسک فاکتور بر سالمت و نیز بروز بیماریها و مرگومیر بسیار مشکل
و پیچیده است .وی افزود :عوامل خطر دارای تاثیر درازمدت هستند و نیز اثر متقابل و حتی تشدیدکننده هم بر
یکدیگر دارند ،به همین دلیل بر اساس اطالعات موجود و با طراحی مدلهایی تاثیر هر کدام از عوامل ،تخمین زده
شده و یا محاسبه میشود .بر اساس مدل معروفی که انستیتو ارزیابی و سنجش سالمت با مشارکت بانک جهانی
در مورد عوامل خطر مرگ تهیه کرده است ،در کل جامعه جهانی عوامل خطر مربوط به مرگ به ترتیب مربوط به
عوامل متابولیک( مثل باال بودن چربی و قند خون) ،بعد عوامل تغذیهایی و مصرف سیگار است .همچنین آلودگی
هوا در رتبه چهارم و مصرف الکل و مواد مخدر و نیز فعالیت کم بدنی در رتبههای بعدی قرار دارند.
حریرچـی تصریـح کرد :در کشـور ما هم دو عامل خطر اصلی اول مـرگ به ترتیب همان عوامل متابولیک و
تغذیهای هسـتند و عامل سـوم آلودگی هوا و عامل چهارم مصرف سـیگار است .همچنین عامل خطر پنجم هم
مصرف مواد مخدر و الکل است.

تمهیدات مجلس برای ازدواج و اشتغال جوانان در برنامه ششم
مجلس شورای اسالمی در رسیدگی به مواد الحاقی الیحه برنامه ششم دولت را مکلف به پیشبینی تمهیدات
و اعتبارات الزم برای ازدواج و اشتغال جوانان کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ماده الحاقی به الیحه برنامه ششم توسعه به منظور ارتقای جایگاه و توسعه
اشتغال برای جوانان دولت را مکلف کردند یک پنجم از منابع درآمدی ماده  109و یک پنجم از منابع درآمدی ماده
 88این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه کند.
این مصوبه مجلس با  151رأی موافق 16 ،رأی مخالف و  10رأی ممتنع از مجموع  212نماینده حاضر مورد
موافقت نمایندگان قرار گرفت.

رونوشت آگهی وراثت
خانــم پروانــه گوهردهــی دارای شــماره شناســنامه  10بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  1/95/2525ش از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا قربانــی
کردخیلــی بــه شناســنامه 151در تاریــخ  95/4/21در اقامتــگاه دائمــی خود
بــدرود زندگــی گفتــه کــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه:
-1متقاضی (همسر متوفی)
 -2افسانه قربانی کردخیلی فرزند رضا ش ش ( 29دختر متوفی)
 -3هاجر قربانی کردخیلی فرزند رضا ش ش ( 201دختر متوفی)
 -4محمد قربانی کردخیلی فرزند رضا ش ش ( 6پسرمتوفی)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

رونوشت آگهی وراثت
آقــای محمــد روحانــی امیــری دارای شــماره شناســنامه 85بــه شــرح
دادخواســت بــه کالســه  1/95/2185ش از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان قاســم
روحانــی امیــری بــه شناســنامه 82در تاریــخ  95/1/16در اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود زندگــی گفتــه کــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه:
-1متقاضی (برادر متوفی)
 -2رمضــان روحانــی امیــری فرزنــد محمــد ابراهیــم ش ش  160صــادره
از بابــل (بــرادر متوفــی)
 -3ســکینه روحانــی امیــری فرزنــد محمــد ابراهیــم ش ش  101صــادره از
بابــل (خواهــر متوفی)
 -4زینــب روحانــی امیــری فرزنــد محمــد ابراهیــم ش ش  56صــادره از
بابــل (خواهــر متوفــی)
 -5رقیــه اســدی ســاروی فرزنــد ســید علــی ش ش  666صــادره از بابــل
(همســر متوفی)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

رونوشت آگهی وراثت
خانــم انســیه درزیــان دارای شــماره شناســنامه  6بــه شــرح دادخواســت
بــه کالســه  1/95/2356ش از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبدالعلــی مشــهدی
خلــردی بــه شناســنامه 153در تاریــخ  95/8/15در اقامتــگاه دائمــی خــود
بــدرود زندگــی گفتــه کــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت
بــه:
-1متقاضی (همسر متوفی)
 -2فتــح الــه مشــهدی خلــردی فرزنــد عبدالعلــی ش ش  206صــادره از
دامغــان (پســرمتوفی)
 -3محبــوب مشــهدی خلــردی فرزنــد عبدالعلــی ش ش  355صــادره از
ســاری (پســر متوفــی)
 -4محمــود مشــهدی خلــردی فرزنــد عبدالعلــی ش ش  487صــادره از نــکا
(پسرمتوفی)
 -5رضــا مشــهدی خلــردی فرزنــد عبدالعلــی ش ش  595صــادره از
چهاردانگــه (پســرمتوفی)
 -6علــی رضــا مشــهدی خلــردی فرزنــد عبدالعلــی ش ش  682صــادره از
ســاری (پســر متوفــی)
 -7ایــران مشــهدی خلــردی فرزنــد عبدالعلــی ش ش  207صــادره از
دامغــان (دختــر متوفــی)
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری –
رضی

شماره بایگانی شعبه950615:
خواهان/شــاکی عیســی فرخــی باالجــاده دادخواســتی بــه طرفیــت خوانده/
متهــم حشــمت روان آور و علــی اصغــر عبــدی بــه خواســته الــزام بــه
تنظیــم ســند رســمی ملــک تقدیــم دادگاههــای عمومــی شهرســتان
شهرســتان ســاری نمــود کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  3دادگاه عمومی
حقوقــی شهرســتان ســاری واقــع در اســتان مازنــدران – شهرســتان
ســاری – میــدان امــام حســین -شــهرداری ســابق -دادگســتری ســاری
ارجــاع و بــه کالســه  9509981510300598ثبــت گردیــده کــه وقــت
رســیدگی آن1395/12/22و ســاعت  10:30تعییــن شــده اســت .بــه علــت
مجهــول المــکان بــودن خوانــده /متهــم و درخواســت خواهــان  /شــاکی و
بــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب
در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده /متهــم پــس از نشــر آگهــی و
اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق
جهــت رســیدگی حاضــر گــردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ساری
– ابوذر عباسیان
استان مازندران – شهرستان ساری -میدان امام حسین -شهرداری
سابق -دادگستری ساری

آگهی حصروراثت
خانــم طیبــه خوبــان فرزنــد ایــوب دارای شناســنامه شــماره  1488بــه
شــرح دادخواســت بــه کالســه  950668از ایــن شــورا در خواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفــی
گرجــی دوز فرزنــد احمــد بــه شناســنامه  468در تاریــخ  95/9/27اقامتگاه
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر
اســت بــه
.1محمد صدرا گرجی دوز ش ش  4312477167پسر
.2طیبه خوبان ش ش  1488همسر
.3رقیه پور فرخ ش ش  756مادر
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی
مــی گــردد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ
نشــرآگهی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادر
خواهــد شــد.
قاضی شعبه  5شورای حل اختالف شهر قزوین

وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه950345 :
خواهان:ابــوذر خلــردی بــه طرفیــت دانیــال رســولی بــه خواســته:مطالبه
وجــه تقدیــم دادگاههــای عمومــی شهرســتان ســاری کــه جهت رســیدگی
بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی (حقوقــی) شهرســتان ســاری واقع ســاری
ارجــاع و بــه کالســه پرونــده  950345ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی
آن95/11/27و ســاعت  11تعییــن شــده اســت .بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن خوانــده علــی شــعبانی و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده
 73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنی و
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی
مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ساری
– پروانه کاشرفی

وقت رسیدگی

